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Specyfikacja wykonania i odbioru robót 

 
 

1. Część ogólna. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące robót instalacji 
NaleŜy zastosować postanowienia zawarte w wymaganiach ogólnych, poszczególnych 
branŜowych ST. Ponadto Wykonawca robót instalacji zobowiązany jest do zapoznania się z 
całością wielobranŜowych dokumentów rysunkowych i opisowych dotyczących obiektu, aby 
poznać zagadnienia dotyczące wszystkich branŜ, wszystkie wynikające z tego obowiązki i 
wpływ innych prac na jego branŜe. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, 
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami ppoŜ._., BHP i ochrony środowiska. 
Wykonawca robót instalacji zobowiązany jest do takiego wykonywania prac, aby były spełnione 
podstawowe wymagania dotyczące: bezpieczeństwa konstrukcji, 
Bezpieczeństwa poŜarowego, bezpieczeństwa uŜytkowania, odpowiednich warunków 
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej ścian i stropów. 
Wykonawca wykona roboty  zgodnie z poleceniami Projektanta i przedstawiciela 
Zamawiającego. 
ogólne wymagania dotyczące wykonania instalacji w obiekcie KPP następujące: 
• Do wykonania instalacji nalepy uŜywać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury 
i urządzeń spełniających wymagania określone w Dyrektywach Unii Europejskiej, 
wymagania bezpieczeństwa a jego uŜytkowanie, zgodne z warunkami uŜytkowania, nie 
stanowi zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi, 
•Wszystkie urządzenia powinny być zainstalowane, aby było moŜliwe ich swobodne 
funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji, 
•Trzeba zapewnić całkowita wymiane instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji 
budynku, 
•NaleŜy zapewnić bezkolizyjność instalacji z innymi instalacjami, 
•Trasy przewodów naleŜy wykonywać po liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i 
stropów, 
•Nie dopuszcza się układania instalacji bez osłon w posadzkach i w warstwach 
wykończeniowych podłogowych, 
•Instalacja powinna zapewnić ochronę środowiska przed skaŜeniem, emitowaniem 
niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola 
elektromagnetycznego, 
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2 Wymagania ogólne dotyczące wykonania montaŜu instalacji 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Przedstawiciela 
Zamawiającego i Projektanta. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Przedstawiciel Zamawiającego, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Przedstawiciela 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Przedstawiciel Zamawiającego i Projektant uwzględni wyniki badan materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestie. 
Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta powinny być wykonywane nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. 
Wykonanie instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji i 
ponadto powinno uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach, 
uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, być prowadzone przez 
doświadczonych monterów z odpowiednimi uprawnieniami, stosownymi do wykonywanej 
pracy. Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej, 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych. 
• Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi naleŜy wykonać za pomocą spawania, 
wszelkie Połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozja, np.: przez pokrycie 
lakierem bitumicznym lub owiniecie taśmą. 
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3 .Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm .  W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej, moŜna stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
Zakres badań Wykonawca uzgodni szczegółowo z Przedstawicielem Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Przedstawiciela 
Zamawiającego o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Pomiary instalacji naleŜy 
wykonać megaomomierzem o napięciu 750V DC. Rezystancja izolacji mierzona miedzy 
Ŝyłami „a” i „b” oraz kaŜdej z Ŝył do „ziemi” nie moŜe być niŜsza od 1000Ω /1V. Kable 
elektryczne o izolacji do 1kV, przewody elektryczne o izolacji 750V. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Przedstawicielowi Zamawiającego i na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 Ustawy – Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 
udostępniania jej do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
 4 Odbiór instalacji  
 
Warunki odbioru wykonanej instalacji 
Kierownik robót w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do: 
Zgłaszania Przedstawicielowi Zamawiającego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych 
robót ulegających w dalszym etapie zakryciu , przygotowania dokumentacji powykonawczej 
instalacji w budynku, uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w 
trakcie budowy (dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na 
płycie CD).Zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji  (zgłoszenie powinno zostać 
odpowiednio wpisane do dziennika budowy), uczestniczenia w czynnościach odbioru, 
Przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenia o zgodności wykonania instalacji : 
z projektem, warunkami pozwolenia na budowę.Całkowite zakończenie Robót instalacji oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Przedstawiciela 
Zamawiającego. 


